بسم هللا الرحمن الرحیم
دانشگاه علوم پزشکی لرستان  /دانشکده بهداشت و تغذیه
شرح وظایف معاون پژوهشی دانشکده بهداشت و تغذیه
 -1حضور مستمر در جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه و انتقال اطالعات ،مصوبات و
پیشنهادات شوراي پژوهشي دانشگاه به دانشكده
 -2تنظیم برنامه هاي پژوهشي دانشكده در قالب سیاست ها و خط مشي هاي مصوب معاونت
تحقیقات و فناورری دانشگاه و دانشکده به منظور ارتقاء کمی و کیفی نظام پژوهشی
دانشکده و دانشگاه
 -3تشکیل منظم شورای پژوهشی دانشکده و رای زنی با اعضای شورا در راستای سیاست
گذاری های پژوهشی دانشکده و ارائه و تصمیم گیری در خصوص پروپوزال های تحقیقاتی
واصله به معاونت پژوهشی
 -4تشکیل کمیته های پژوهشی گروه های آموزشی دانشکده و ایجاد هماهنگی الزم بین گرو
ههای مختلف
 -5تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی
 -6نیاز سنجی کارگاه های پژوهشی مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان و هماهنگی
الزم جهت برگزاری کارگاه ها
 -7اداره امور اطالع رسانی و کتابخانه دانشکده و تالش در راستای ارتقاء کمی و کیفی واحد
های زیر مجموعه
 -8تهیه و ایجاد بانك اطالعاتي دانشكده
 -9سرویس دهي مناسب و به موقع به ارباب رجوع و اجرای دقیق طرح تکریم ارباب رجوع
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تهیه گزارشات الزم جهت طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه
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انجام امور اداري و پشتیباني طرحهاي پژوهشي دانشكده
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پیگیری و تصویب پایان نامه ها در غالب طرحهای پژوهشی
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نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده
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 -ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده

ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف ،ترجمه و نگارش کتب و مقاالت علمی
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و تخصصی
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مشارکت فعال در برگزاری سمینارها ،همایشها و کنگره های مختلف
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توسعه فرهنگ پژوهش در بین دانشجویان وکارشناسان دانشکده
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هماهنگی و پیگیری امور مربوط به سفارش و دریافت کتاب با کتابفروشی دانشگاه
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هماهنگی الزم جهت تامین اعتبار بودجه خرید کتاب با حسابداری
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نظارت بر عملکرد واحد کتابخانه و فناوری اطالعات سالمت دانشکده

